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افضل ممارسات القيادة بالتحدي
واإلدارة بالنتائج -  10 ايام

مقدمة:
هذه الدورة  " افضل مامرسات القيادة بالتحدي واإلدارة بالنتائج " هي  رحلة  تفاعلية  من  اكتشاف  الذات.  بنيت  حول  املامرسات  الخمسة  للقيادة  املثالية ،  وبطبيعة  الحال  ي

شارك  القادة  يف  عدد  من  األنشطة   املثرية  للتفكري  واملناقشات  ) وهذا  ليس  برنامج  قائم  عىل  املحارضات! (. عىل  طول  الطريق،  سوف  يتفاعل  القادة  مع  بعضهم  البعض  

لوضع  اسرتاتيجيات  عملية  لكيفية  تطبيق  كل  املفاهيم  عىل  واحد  أو  أكرث  من  تحديات  الحياة  الحقيقية  التي  يواجهونها  حالياً  كقادة.  وبنهاية  الدورة،  سيكون  لدى  القادة  

تقدير  جيد  وقدرة  عىل:  تجسيد  القدوة؛  إلهام  الرؤية  املشرتكة؛  تحدي  العمليات؛  متكني  اآلخرين؛  وتشجيع  القلب.

يهدف برنامج " افضل مامرسات القيادة بالتحدي واإلدارة بالنتائج  " اىل اكساب املشاركون مهارات عالية ىف القيادة، واإلدارة وذلك من خالصات التجارب العاملية ىف هذا املجال، وتعزيز 

القادة  مبفاهيم العمل املؤسيس، والقيادية الالزمة من أجل تحفيز اآلخرين عىل التغيري  اإليجاىب ىف األداء.

أهداف البرنامج:
كشف فرص جديدة لتحسني قدرات القيادة الخاصة بك�	

توضيح وتوصيل القيم الشخصية وكيفية تأثريها عىل سلوك القيادة الخاصة بك�	

اكتشاف طرق جديدة إللهام اآلخرين لتبادل رؤية مشرتكة�	

تعزيز قدرتك عىل متكني وتشجيع اآلخرين�	

فهم العمل املؤسيس ومتطلباته، وطرق معالجة املشكالت وخلق املبادرات�	

الثقة بالنفس من الداخل وتكوين الثقة باآلخرين وقيادتهم�	

القدرة عىل التأثري وتحريك الناس نحو أهداف مرسومة مخطط لها تخدم املنظمة�	

رفع األداء الشخيص واستثامر أفضل ما ميكن من القدرات الفطرية واملهارات املكتسبة لدى املشاركني�	

اإلملام بطرق وأدوات التطوير اإلداري والقيادي مام يخول املشاركني بالقيام مبرشوعات عىل أسس منهجية وعلمية�	

التمكن من تحقيق األهداف الشخصية واملؤسسية دون تعارض بالتزام أخالقيات املهنة�	

قيادة الفريق املرن والفرق العالية األداء وتحقيق ات التميز العاملية�	

التميز يف التفكري وتطبيق املامرسات اإلدارية املتقدمة يف تحسني أداء النظم واملوارد داخل املؤسسة�	

تحقيق املهارات املختلفة للتميز اإلداري و التعامل مع متغريات العمل�	

التميز القيادي يف إعادة توجيه أداء املوظفني للتميز ولضامن تحقيق النجاح املستدام للمؤسسة�	

التميز القيادي تحت ديناميكية االزمات و الضغوط�	

التمكن من التجاوب بكفاءة وفاعلية مع متطلبات املناصب القيادية والتوازن يف الحياة�	

التمكن من العمل كميرس لألفكار وحسن تنمية وقيادة التابعني�	

المنهجية:
يأخذ الربنامج يف االعتبار كل جوانب شخصية املشرتك، وليس فقط الجانب العميل، يعد هذا الربنامج مبثابة صورة مرآة لذات. يستخدم الربنامج العديد من مناهج التدريب، مبا يف ذلك 

املناقشات والتقييم ودورات املجموعات الصغرية واإلفادة بالرأي الخاصة بالنظراء ونشاطات تعليم املجموعات. 

القيمة التي تكتسبها المنظمة المشاركة:
تم تصميم برنامج قيادة األعامل وبناء االسرتاتيجيات - Mini MBAمن أجل تقديم التقييم الفعال وعنارص اإلفادة بالرأي والقضايا واملالحظات الدقيقة التي تواجه القيادات والخربات 

العملية. سيساعد هدف هذا الربنامج املشاركني من العمل عرب الحدود التنظيمية، وزيادة تركيز عمل مجموعة املشاركني عىل األهداف واالسرتاتيجيات. باإلضافة إىل تحسني اإلدراك 

الذايت والثقة بالذات التي ستمكن كل مشارك من فهم تحدياته ومناقشة الحلول املمكنة التي يحتاجها التغيري. ويساعد الربنامج املشاركني أيضاَ عىل بناء والحفاظ عىل العالقات 

اإلنتاجية مع مجموعات العمل األخرى يف منظمته.
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ما يميز البرنامج:
منهج علمي يشتمل عىل املحاور العاملية يف إدارة وتطوير االعامل�	

منهج موجه إلعداد القادة الحاليني وصناعة قادة املستقبل�	

يعتمد املنهج التدريبي عىل التكامل البنايئ يف املعلومة واملهارة واالتجاه السلويك�	

يحتوي الربنامج عىل العديد من األنشطة والفعاليات ذات الكفاءة املرتفعة لصقل الخربات�	

	�Leadership Situations .يشتمل عىل مواقف قيادية مختلفة

	�Case Studies يتضمن دراسة حاالت

يعتمد عىل التقييم املستمر مع التحدي الفكري واستمرارية الدعم�	

	�Team Learning . يعتمد عىل العمل الجامعي لتعزيز املهارات القيادية

	�Presentation Skills. يشتمل الربنامج عىل مهارات فن اإللقاء والعرض

يشتمل الربنامج افضل املامرسات اإلدارية والقيادية لبناء الفكر القيادي واملتعلقة بأخر الدراسات والبحوث�	

يتميز الربنامج بالتفاعل وتنمية مهارات املبادرات القيادية وصقلها لتكوين مشاريع كبرية ومهمة�	

	�Leadership Assessments يحتوي الربنامج عىل عدد من املقاييس القيادية

مخرجات البرنامج:
فهم وتطبيق افضل املامرسات والجدارات يف اإلدارة والقيادة�	

القدرة، عىل مواجهة تحديات العمل الحالية واملستقبلية�	

تطوير املهارات واملعارف والكفاءات التي تعظيم إمكانات اإلدارة والقيادة�	

بناء القدرات التنظيمية والشخصية�	

التميز يف املسؤولية ، األخالق االجتامعية ، السلوك التنظيمي وتسوية النزاعات�	

تصميم آليات االتصال الفعال لضامن التواصل مع اآلخرين و التغلب عىل عوائق االتصال�	

متييز املخاطر وإدارة التغيري لتحقيق مكاسب تنافسية فعالة�	

إدارة املخاطر االسرتاتيجية والقيادة من خالل اإلبداع يف مواكبة التغريات االسرتاتيجية�	

الكفاءة والجودة واالبتكار يف بناء فرق العمل الديناميكية يف متيز أدائها�	

قياده املؤسسات بطريقة استباقية تتنبأ باملستقبل من خالل تحليل املعطيات الحالية�	

تعزيز األداء املؤسيس واألفراد من خالل متيز املهارات اإلدارية والقيادية�	

تحقيق جدارات التخطيط وقيادة االعامل�	

تحليل ومعالجة املواقف السلبية الصعبة�	

مامرسة الذكاء العاطفي لخلق نتائج إيجابية يف العمل�	

الفئات المستهدفة :
املديرين ورؤساء األقسام وصناع القرار واملرشفني  والرؤساء التنفيذيني، وأعضاء مجلس اإلدارة  ويعترب الربنامج  فرصة مناسبة للجميع، الذين يرغبون يف الحصول عىل الخربات �	

واملهارات وإتقانها يف إدارة األعامل.
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افضل ممارسات القيادة بالتحدي
واإلدارة بالنتائج -  10 ايام

مختوى البرنامج:
أاسسيات القيادة

تعريف القيادة�	

دور القيادة�	

صفات القائد�	

مبادئ القيادة�	

تعريف “السلطة” و “الصالحية” و “املسؤولية”�	

التحديات التي تواجه القيادة اليوم�	

ملاذا يفشل القادة؟�	

تطوير تقاط القوة يف القيادة

القيادة املوقفية�	

اعداد خطة عمل�	

تحديد توجهك�	

ان تكون منوذجاً يحتذى�	

حدد نقاط القوة والضعف لديك�	

التأثري عىل وجهات نظر اآلخرين�	

التعامل مع الشخصيات املختلفة�	

استلهام الرؤية المشرتكة

اخرت رؤيتك�	

ناقش رؤيتك�	

تحديد فوائدها لآلخرين�	

اعداد رؤية للفريق�	

تكييف أسلوب قيادتك ليالئم املواقف املختلفة�	

مهارات التفاوض الفعالة�	

جعل املوظفني مسؤولني�	

تشجيع التنمية لدى اآلخرين�	

خلق االحرتام املتبادل�	

أهمية الثقة�	

مشاركة املكافئات�	

مواقف القيادة
معالجة مشكالت املواقف�	

دورك يف تسوية الخالفات بني املوظفني�	

التعامل مع الشخصيات الصعبة�	

تدريب واستشارة املوظفني�	

حتسني األداء
فهم التحفيز�	

انشاء شبكة لالتصال القيادي الفعال�	

مهارات االستامع الفعال�	

التواصل البناء والهدام – مقارنة�	

تقديم النقد البناء�	

ادارة وقتك وأولوياتك وماشريعك
التخطيط وترتيب األولويات�	

ادارة الوقت�	

معيقات ادارة الوقت�	

مهارات التفاوض�	

مهارات الحزم�	

التغذية الراجعة المبارشة واالستباقية
خلق بيئة لغة ايجابية�	

تقديم تغذية راجعة ايجابية وسلبية�	

استخدام التغذية الراجعة لتعديل سلوك املوزفني�	

نصائح العطاء وتلقي التغذية الراجعة�	

استعمال الذكاء العاطفي
ما هو الذكاء العاطفي؟�	

تطوير العالقات الشخصية مع الزمالء�	

ملاذا نحتاج للذكاء العاطفي؟�	

هل ميكن تعلم الذكاء العتطفي؟�	

الذكاء العاطفي يف مكان العمل�	

صفات مدير الذكاء العاطفي�	

فوائد الذكاء العاطفي�	



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)افضل ممارسات القيادة بالتحدي واإلدارة بالنتائج -  10 ايام ®(

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


